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1 นาง ปนัดดา เสริมสุข นักวิชาการพัสดุ อบต. ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 6710404
2 น.ส. อภัทตรี หอยสังข์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 6710404
3 นาง จันทร์ใด สิมภาษ เจ้าหน้าท่ีการประปา ทต. ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธ์ุ 5461401
4 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ อําไพรศรี เจ้าหน้าท่ีการประปา ทต. ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธ์ุ 5461401
5 นาง อัจฉรา ราศรี หัวหน้าฝ่ายบรหิารท่ัวไป ทต. ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธ์ุ 5461401
6 น.ส. อุษามาส พ่ึงกัน เจ้าหน้าท่ีการประปา ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 5620401
7 นาย นํ้ามนต์ จ้อยศักดา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ตะก่ัวป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 6401509
8 นาง อําพร บุตรจันทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ตะก่ัวป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 6401509
9 นาง ละอองดาว เอ่ียมศรี ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 6401503
10 น.ส. อรอนงค์ วงษ์ปุ่น เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6240606
11 น.ส. ชญาชัช ทองสุกดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ทต. เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180103
12 น.ส. นารีรัตน์ คําพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180103
13 น.ส. วลัยลักษ์ เพิกชัยภูมิ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 6361603
14 น.ส. สุจิตรา ชาลีกุล เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360122
15 นาง นิตยา จันทร์ทิวานนท์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน อบต. คลองชีล้อม กันตัง ตรัง 6920210
16 น.ส. วาสนา สองเมือง เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. คลองชีล้อม กันตัง ตรัง 6920210
17 น.ส. ธมลวรรณ ทองใบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 6920703
18 น.ส. สิริเกต นกรู้รัก ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 6920703
19 น.ส. พรรณวดี ใจบุญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ อบต. หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง 6921002
20 น.ส. วันทนา พัฒนาโคกเคียน คนงาน อบต. หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง 6921002
21 นาง ขวัญใจ เทศสูงเนิน ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 5301101
22 น.ส. สุภาพร จันพิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 5301101
23 น.ส. วัลลี เทียมสําโรง เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ทต. บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสมีา 5301405
24 น.ส. สายฝน รักทะเล เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ทต. บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา 5301405
25 น.ส. ปัทมา พูนพนัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 5802303
26 นาง ปัญสชา แก้วโสภาค นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 6801306
27 น.ส. ปวีณา ผสารพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 6800303
28 น.ส. อรสา ภาพสวสัดิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 6800303
29 น.ส. ลลดา อินช้าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 6310410
30 น.ส. ศิริรัตน์ นุชารัมย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 6310413
31 นาย ตะวัน ประทุมมี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ไทยเจริญ ปะคํา บุรีรัมย์ 6311204
32 น.ส. วราภรณ์ หนูถึง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ทต. บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402
33 น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีช่วงประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402
34 น.ส. เจะโรสนี มีมาดิง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ ทต. ตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี 5940901
35 นาย อามะ โด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. ตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี 5940901
36 น.ส. ญดาวรรณ ชุ่มช่ืนดี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. ธนู อุทัย พระนครศรอียุธยา 6141404
37 น.ส. ธัญวรรณ พันธ์ุพืช ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141404
38 นาง นิตยา อรัญญิก พนักงานจ้าง อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141404
39 น.ส. บพิตร ไชยคีรี ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141404
40 นาง วณิศาภรณ์ วงษ์สุนันท์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141404

หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บค่าน้ําระบบประปา รุ่นท่ี 6
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41 น.ส. วรรณวิไล ใจเสง่ียม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141404
42 นาย จิรพรรณ แก้วจํารัส เจ้าพนักงานธุรการ ทต. โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 5930302
43 น.ส. เสาวนีย์ เหตุทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 5930302
44 นาย ทวีลาภ นาคบุตรศรี หัวหน้าฝ่ายโยธา ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 4650122
45 นาง เพลินพิศ ลักษณกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. นํ้าร้อน เมืองเพชรบรูณ์ เพชรบูรณ์ 6670113
46 น.ส. ประภาพร เรืองศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670120
47 นาย คําผอง ศิริวิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440305
48 น.ส. พรประภา แสนมาตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440305
49 นาง อมรรัตน์ ทวีผล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. นํ้าเท่ียง คําชะอี มุกดาหาร 6490504
50 พ.อ.อ. สิธา มิ่งขวัญ เจา้พนักงานการประปา อบต. กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร 6350504
51 นาง มนัญญา ทองวิเศษ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. บาละ กาบัง ยะลา 6950701
52 ส.อ. ไพรวัลย์ ศรีวะสุทธ์ิ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต. หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 6450903
53 นาง เพ็ญศรี แสงวารินทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 6210405
54 น.ส. มุกดา โพธ์ิทอง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 6210405
55 น.ส. ปัณฑิกา แสงไกร เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. เขาน้อย ลําสนธิ ลพบุรี 6161002
56 น.ส. สุพรรษา อินทะสอน ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. เขาน้อย ลําสนธิ ลพบุรี 6161002
57 น.ส. นิภาพร เพ็ชรสว่าง ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 6160802
58 นาย ชาญนุรัตน์ บุญขาว เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน อบต. เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 6332103
59 นาง สุดารัตน์ จันทร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน อบต. เสยีว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 6332103
60 น.ส. วราภรณ์ พัทธเสมา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ อบต. กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 6332201
61 นาง แววตา นิยม เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 6332201
62 นาย สาคร รักวงษา เจ้าพนักงานการประปา อบต. กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 6332201
63 นาง อรวรรณ ลาพานิช เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 6332201
64 นาง ปริญญา บาลนาคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. นาคํา วานรนิวาส สกลนคร 6470813
65 น.ส. เครือมาส ครุเส็น พนักงานจ้าง อบต. บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 6900206
66 น.ส. จตุพร ภักดี ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 6900206
67 นาย จําลอง บุญเล็ก หัวหน้ากองช่าง ทต. เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 5750301
68 นาง พรภัทร เปลี่ยนศรี พนักงานจดมาตรวัดนํ้า ทต. เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 5750301
69 นาย เฉลิมศักดิ์ มาจีน พนักงานจ้าง ทต. อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 5750302
70 น.ส. บังอร แสงเขียว ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 5750302
71 น.ส. วัชรี วัชระโอฬาร เจ้าพนักงานธุรการ ทต. อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 5750302
72 น.ส. นภาพร อรุณรัตน์ พนักงานจ้าง อบต. หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 6740308
73 น.ส. ดวงพร ใจเรือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต. เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 5191003
74 น.ส. พิมพ์นภา อยู่สําราญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ทต. เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 5191003
75 น.ส. ชลอ บุญสูง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต. ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720201
76 นาง อินทิรา กองทอง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต. ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720201
77 นาง ชมพูนุช สอดศรี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 6720506
78 น.ส. สมปอง แตงโต เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ อบต. มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 6720506
79 นาย ชัยสิทธ์ิ เฉลิมนัย หัวหน้าส่วนโยธา อบต. พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี 6720912
80 นาย อติเทพ หาญกล้า พนักงานจดมาตรนํ้าประปา อบต. พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี 6720912
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81 นาย นายชาตรี พิมพ์ยนต์ เจ้าพนักงานการประปา อบต. นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320115
82 นาย ปรัชญา ชนามุยา เจ้าพนักงานการประปา อบต. นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320115
83 นาง ปัทมา บริบูรณ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. อินทประมูล โพธ์ิทอง อ่างทอง 6150414
84 นาง อุไรวรรณ บุญพร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. อินทประมูล โพธ์ิทอง อ่างทอง 6150414
85 นาง สุพิศ เสวตวงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 6411712
86 นาย ศรชัย เพชรสิม พนักงานจ้าง อบต. นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 6411910
87 นาง สุภาภรณ์ ทิพย์สุนา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อบต. นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 6411910
88 นาย เทวา รักสัจจา นายช่างโยธา ทต. ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 5530501
89 นาง พนิดา รัตนอาจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ทต. ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 5530501
90 น.ส. พรทิพย์ แสวงทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ทต. หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี 5610203
91 น.ส. สานิตรา บุญนก เจ้าหน้าท่ีธุรการ ทต. หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี 5610203



 

พ้ืนท่ีวางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
 

รุน
 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม 
 ตําแหนงผูเขารับการ

  
ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  
 

จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
 
รหัสหลักสูตร - รหัสรุน : (Ref. No.1) 
 

             

 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) 
 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ
  

สาขา 

วันท่ี 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม 
  

ลงชื่อ ผูนําฝาก 

โทรศัพท ผูนําฝาก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโปรแกรมสําเรจ็รูปจดัเก็บคานํ้าระบบประปา       รุนท่ี  6 

..6...... 

........................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

............................................................... ..................................................................... 

 (สีพั่นหารอยบาทถวน) 

.........................
 

.........................
 

..................................................
 
...........................................

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม : 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 

- กรุณาโอนเงินคาอบรมกอนเปดอบรม 5 วัน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) 
 

      4,500.- 

       

 
เลขประจําตัวประชาชน (Ref. No.3) 

8 3 2 0 0 6 

 

  4,500.-  (สี่พันหารอยบาทถวน)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโปรแกรมสําเรจ็รูปจดัเก็บคานํ้าระบบประปา 



การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 
1. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ี กําหนดไวในหนังสือ  
   รายงานตัวเขารับการอบรม   พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท. 
2. การแตงกาย 

   2.1 ชุดเรียน   
 (1) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
       (2) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา 
    2.2 หลักสูตรเสริม ไมมีตารางออกกําลังกายตอนเชา  
          ทานสามารถนําชุดออกกําลังกาย มาใชบริการหองออกกําลังกายและสนามกีฬาได  
3. ของใชสวนตัวท่ีจําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 
4. เตรียมคอมพิวเตอรโนตบุค มาดวย 1 เครื่อง  เพ่ือใชลงโปรแกรม 
 ใชระบบปฏิบัติการ วินโด แบบ 32 บิท  เชน  Windows XP , Windows Vista , Windows7  
 Windows 8 , Windows 10 
5.สง แบบตอบรับกอนมาอบรม ท่ี นายมงคล  เดชสงคราม mongkol2510@gmail.com 
การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร (รวมคาอาหารและหองพักแลว ตั้งแตลงทะเบียน-ส้ินสุดการอบรม) 
เพ่ือมิใหเกิดปญหาในการเบิกจายคาลงทะเบียน ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการ  โอนเงินเขาบัญชี  ผานทางการ
ใหบรกิาร (Counter Service) ไดท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมท่ีแนบ  
    สําหรับการกรอกขอมูลใน ใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรม 
    (Ref.No.1) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน   มีเลข 6 หลัก 
    (Ref.No.2)    ใหใส รหัส อปท.    มีเลข 7 หลัก  
     (Ref.No.3)    ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  
ใหถายสําเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงใหใชแทนแบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เปนหลักฐาน 
ลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใชในการเงินเบิกจายตอไป ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 
 
*  หามนําเตารีด ไปรีดผาในหองพัก มีสถานท่ี ซักรีด อยูท่ีช้ัน 2 ของอาคาร 
ตาราง เวลาลงทะเบียนหองพัก และ คาใชจาย 

วันเขาพัก ชวงเวลา อาหารเย็น 18.00-20.00 น. อาหารเชา 06.00-08.00 น. คาท่ีพัก 
วันอบรม 00.01 - 08.00 น. - ถาประสงคทานอาหาร ติดตอเคาเตอร - 
วันอบรม 08.01 น. เปนตนไป - - - 

กอนวันอบรม 20.00 - 23.59 น. - ถาประสงคทานอาหาร ติดตอเคาเตอร 600 
กอนวันอบรม กอนเวลา 18.00 น. ถาประสงคทานอาหาร ติดตอเคาเตอร ถาประสงคทานอาหาร ติดตอเคาเตอร 600 

ตย1. เปดวันท่ี 10 มาลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30 น. แลวไปลงทะเบียนเขาหองพักท่ีเวลา 08.30 น. ไมตองเสียคาใชจายใดๆ 
ตย2. เปดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเขาหองพัก วันท่ี 10 ตั้งแตเวลา 00.01 น. ชําระคาหอง 0 บ. อาหารเชา ไมรวมอยูในคาลงทะเบียน ถาประสงคจะทานติดตอเคาเตอร   
ตย3.เปดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเขาหองพัก วันท่ี 9 กอนเวลา 18.00 น. ชําระคาหอง 600 บ.  คาอาหารเย็น-เชา ไมรวมอยูในคาลงทะเบียน 
      ถาประสงคจะทานติดตอเคาเตอร บ.ผูใหบริการท่ีพัก 

* หมายเหตุ -  ตั้งแตเริ่มเขาอบรม จนสิ้นสุดการอบรม หาก ถูกเรียกเก็บ คาเสียหายเพ่ิมเติมใดๆ  
                 หรือ คาใชจายอื่นๆ  กรุณาแจง  อ.ประจําโครงการฯ   กอนชําระเงิน   

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม อรรถกร 090-678-0177                       2559 

 
QR-Code Line Group 

สอบถามการสมัครอบรม 



 

แบบตอบรับกอนมาอบรม   ใหสง วธิีคิดคาน้ํา 
( เมื่อสมัครอบรมแลว ใหสงแบบตอบรับเพ่ือใชจัดทําโปรแกรมของแตละหนวยงาน ) 

สงใหท่ี นายมงคล  เดชสงคราม   Email : mongkol2510@gmail.com โทร 084-9992185   
 
 
ชื่อหนวยงาน..........................................................บานเลขท่ี...........................ตําบล................................... 
อําเภอ............................................จังหวัด.................................................... 
 
1. แบบคงท่ี    หนวยละ........................บาท        คาบริการ...............................บาท 
      0        หนวย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคาบริการ ) 
      1        หนวย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคาบริการ ) 
      2        หนวย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคาบริการ ) 
 
2.   แบบ กาวหนา      คาบริการ........................................บาท 
………..0 …….  ถึง ……………   หนวย    คาน้ํา   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หนวย    คาน้ํา   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หนวย    คาน้ํา   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หนวย    คาน้ํา   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หนวย    คาน้ํา   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หนวย    คาน้ํา   ..............  บาท 
………………… ถึง ……………   หนวย    คาน้ํา   ..............  บาท 
ตัวอยาง 
      0        หนวย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคาบริการ ) 
      1        หนวย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคาบริการ ) 
      2        หนวย  ชําระเงิน    .......................................   บาท(รวมคาบริการ ) 
 
ลายเซ็นผูมีอํานาจลงนาม/หัวหนาสวนการคลัง                            โลโกหนวยงาน(ประทับตรายาง) 
 

หมายเหต ุ เพ่ือความชัดเจนกรุณานําเอกสารตัวจริงมาในวันอบรมดวย 

 

mailto:mongkol2510@gmail.com
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